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 تصنيف المؤسسات بحسب الحجممعايير 

 تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةل اإللكتروني نظامالب
 

تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتصنيف المؤسسات بحسب الحجم ومنح شهادات تصنيف للمؤسسات اإللكتروني لنظام اليقوم 

بهدف استخدامها من قبل المؤسسات كإثبات للحجم لدى الجهات التي تشترط المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دون المؤسسات الكبيرة 

وفقا لالشتراطات  اتويتم تصنيف المؤسس .ةعماالد هاخدماتها أو برامج يمتقدلسارية المفعول حصول المؤسسة على شهادة تصنيف 

 والمعايير التالية:

 :اشتراطات ومعايير تصنيف المؤسسات بحسب الحجم

 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: أولا 

بشأن تصنيف المؤسسات  2017( لسنة 229)إلى البنود والمعايير المعتمدة في القرار رقم المؤسسات عملية تصنيف تخضع  .1

 .تناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةم

، يتم اعتماد المعيار )معيار عدد العمالة ومعيار اإليرادات السنوية( في القرار أعاله المذكورين اري التصنيفمعيتطابق في حال عدم  .2

 الذي يعطي التصنيف األكبر.

مؤسسات الفردية أو الشركات ولكن يتم التصنيف على مستوى يتم تقديم طلب التصنيف ومنح الشهادات على مستوى فروع ال .3

أو الشركة يضم أكثر من فرع واحد سيتم منح التصنيف  الفردية السجل التجاري، أي انه في حال كان السجل التجاري للمؤسسة

 بناء على العدد الكلي للموظفين ومجموع اإليرادات في كل الفروع.

ا   المؤسسات الصغيرة والمتوسطةصنيف : تقديم طلبات تثانيا

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقط. يتم تقديم طلبات التصنيف للحصول على شهادة التصنيف عن طريق النظام اإللكتروني .4

تقديم طلبات التصنيف بشرط أن ( بشتى أنواعها)يسمح لجميع أنواع السجالت التجارية سواء كانت مؤسسات فردية أو شركات  .5

 ويكون التقديم لكل فرع على حده. السجل التجاري نشطةتكون حالة 

شهرا منذ إصدار الترخيص تقديم الحسابات  18يسمح للمؤسسات الفردية أو الشركات ذات األحجام المتوسطة التي ل يتجاوز عمرها  .6

 الداخلية إضافة للبيانات المصرفية عوضا عن البيانات المالية المدققة.

أشهر منذ إصدار الترخيص من تقديم البيانات المصرفية في حال  3أو الشركات التي ل يتجاوز عمرها  تستثنى المؤسسات الفردية .7

 عدم فتح الحساب المصرفي.

 .أشهر من تاريخ الطلب 3يجب أن تكون البيانات المصرفية المقدمة أثناء الطلب عائدة آلخر  .8

 أيام عمل من تاريخ استالمه. 3يتم الرد على الطلب أو تغيير حالته خالل فترة ل تتجاوز  .9
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ا   الشركات والمؤسسات التابعة أو الفرعية :ثالثا

ا  التدقيقيتم  .10  التجارية للسجالت المستوى األول منالتابعة أو الفرعية  والمؤسسات الشركاتحجم أثناء عملية التصنيف على  أيضا

 .نيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةحسب تصبالمراد تصنيفها 

 ـ:ب المستوى األول من مؤسسات التابعة والفرعيةالشركات وال تُعرف .11

a.  فيها، أو نسبة ملكيةالمحدد في الطلب أو التي تكون له  السجل التجارييمتلكها الشركات التي 

b. أو  ،بصورة مباشرة المحدد في الطلب ملكية في السجل التجارينسبة التي لها  الشركات 

c.  المحدد في الطلب المالك أو الشركاء للسجل التجارياألخرى التي يمتلكها أو يساهم فيها  الشركاتالمؤسسات أو. 

ا رابع   شهادات تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :ا

 .الكبيرذات الحجم لمؤسسات ل تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةشهادات ل تمنح  .12

 المستوى األولمن  فرعيةو أتابعة  ومؤسسات شركات في حال وجود تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةل تمنح شهادات  .13

مصنف كمؤسسة صغيرة حتى وإن كان ذلك السجل السجل التجاري المحدد في الطلب  في أكثر% أو 20 بنسبةكبيرة الحجم تساهم 

 أو متوسطة بحد ذاته.

وبعد ذلك يتوجب تجديد الشهادة لالنتفاع من الخدمات تكون شهادة التصنيف سارية المفعول حتى تاريخ النتهاء المحدد فيها،  .14

 والمزايا المرتبطة بها.

مدة صالحية شهادة التصنيف تعتمد على صالحية السجل التجاري للمؤسسة بحيث يكون تاريخ انتهاء شهادة التصنيف مطابق  .15

 .لتاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

ا   التظلمات والمخالفات: خامسا

في حال  أسبوعين من تاريخ الرفضفترة  لالخ التظلمالحق في صاحب الطلب ليكون التصنيف ومنح الشهادة  حال رفض طلبفي  .16

 .(sme@moic.gov.bh)سبب الرفض وذلك عن طريق إرسال رسالة تظلم عبر البريد اإللكتروني ل قبولهعدم 

( لسنة 27( من المرسوم بقانون رقم )20رقم )حسب نص المادة  على السجل التجاري فرض مخالفةو إلغاء شهادة التصنيف سيتم .17

بيانات تقديم  تعمدثبوت المخالفة عند حال في  2018( لسنة 52بشأن السجل التجاري المعدل بالمرسوم بقانون رقم ) 2015

 متعلقة بمعايير التصنيف بهدف التحايل من أجل الحصول على شهادة التصنيف. مغلوطة أو معلومات خاطئة

 

 

 

 

 

 ارتأتدون إخطار مسبق في حال  أو التغيير قابلة للتعديل المذكورة أعاله معايير تصنيف المؤسسات بحسب الحجمجميع مالحظة: 

 الصناعة والتجارة والسياحة الحاجة لذلك. وزارة


